
5 kg

RATIMOR měkká návnada s příchuTí Ryby
Účinná látka: 0,05g/kg antikoagulantu bromadialon, 99,995% atraktivního nástrahového 
materiálu. 
Přípravek obsahuje hořké činidlo BITREX, které působí jako chuťový odpuzovač pro člověka. 
skupenství přípravku: nástraha (RB) pozor! Obsahuje antikoagulant bromadialon! 
Uchovávejte mimo dosah děti a nepoučených osob.  Zákaz používání přípravku ve volné 
přírodě tak, aby aplikace neohrozila volně žijící živočichy a životní prostředí. Přípravek nesmí 
být požit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití!
Návod na použití a dávkování: Ratimor měkká návnada je balena v malých porézních 
sáčcích, které se neotvírají. Návnady umístíme do míst (hnízda,cestičky,…), kde se pohybují 
myši a potkani. Ratimor měkkou návnadu používáme jako rodenticid ve skladištích se 
zemědělským provozem, ve vlhkých prostorách,v okolí děr a na stavbách, podél zdí rod.
domů,chat a sice pro: Hubení černých potkanů (Rattus rattus), šedivých potkanů (Rattus 
norvegicus) krys: v množství odpovídajícímu 2-10 sáčkům měkké návnady na několik míst 
(1 sáček = přibližně 10g) Hubení myši domácí (Mus musculus): v množství odpovídající 
1-3 sáčkům měkké návnady na několik míst (1 sáček = přibližně 10g). Aplikované nástrahy 
kontrolovat a doplňovat v místech jejich odběru. Nástrahy umístit do nepřístupných míst pro 
děti, domácí zvířata, … (nejlépe do trubek, staniček a podobných skrytých míst). 
Mechanismus účinku: Bromadialon patří mezi koagulační jedy. Po požití snižuje srážlivost 
krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený hlodavec hyne vnitřním vykrvácením. 
RATIMOR působí již jednorázovým použitím nástrahy, je velmi dobře přijímán a úhyn nastává 
mezi 3.-10 dnem po přijetí smrtelné (letální)dávky. Nástraha nevyvolává obranný reflex. 
skladování přípravku: přípravek se skladuje v původních neporušených obalech na bezpečném 
místě (S53) odděleně od potravin, krmiv (S13), hnojiv a různých aromatických látek včetně 
pesticidů, aby nástrahy nepřejaly zápach, čímž by mohly ztratit svoji atraktivitu pro hlodavce. 
Nástrahy chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte při teplotě 5 –30 °C. 
Likvidace obalů: prázdné obaly před likvidací znehodnoťte a pak likvidujte v komunálním odpadu. 
bezpečnostní opatření: Při práci s nástrahou používejte ochranný oděr a gumové rukavice a 
boty. Při práci není dovoleno jíst, pít nebo kouřit.(S20/21). Po práci a před jídlem se důkladně 
omyjte teplou vodou a mýdlem. 
příznaky otravy: krátce po požití nevolnost,zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení 
do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.  
první pomoc: Při náhodném požití: vypít 1/2 litru vlažné vody s 10 tabletami medicinálního 
uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení, nejdéle do 10 minut. Při zasažení pokožky: odstranit 
zasažený oděv, důkladně se omýt tekoucí vodou a mýdlem. Pří zasažení oči: vyplachovat 
proudem čisté tekoucí vody po dobu 5 –10 minut. Při nadýchání prachu: přerušit práci s 
informací o poskytnuté první pomoci. ANTIDOTEM proti působení bromadialonu je vitamin 
K1-Kanavit. Jeho dávku urči vždy lékař. Léčbu postiženého lze konzultovat s toxikologickým 
informačním střediskem: Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel.: 224919293, 224915402  
RATIMOR je registrovaná ochranná známka firmy UNICHEM d.o.o. 
Výrobce: UNICHEM d.o.o.,Sinja Gorica 2, Vrhnika, tel.: +386 1 7558 150, www.unichem.si  
Dovozce: UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Praha, tel.:+420 257326556, 
e-mail: unichem_agro_cz@volny.cz
s věty: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů 
a krmiv. S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S46 P i použití 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S61 Zabraňte 
uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. 

použitelnost do:                         
Číslo výrobní šarže:

 RATIMOR mäkká návnada s pRíchuťOu Ryby
Účinná látka: 0,05g/kg antikoagulant bromadialon  Prípravok obsahuje horké činidlo 
BITREX, které pôsobí ako chuťový odpudzovač pre človeka. 
skupenstvo prípravku: návnada (RB) pozor! Obsahuje toxický antikoagulant bromadialon! 
Uchovávajte mimo dosah detí a nepoučených osôb. Nepoužívajte prípravok vo voľnej 
prírode. Aplikujte tak, aby ste neohrozili voľne žijúce druhy a životné prostredie. Prípravok 
nesmie byť použitý inak, ako je uvedené v návode na použitie. 
Návod na použitie/dávkovanie: Ratimor mäkká návnada je balená v malých poréznych sáčkoch, 
ktoré sa neotvárajú. Návnady umiestnite do miest (hniezda,cestičky), kde sa pohybujú myši a 
potkany. Ratimor mäkkú návnadu používame ako rodenticíd v skladištiach s poľnohospodárskou 
prevádzkou  na hubenie červených potkanov, sivých potkanov, krýs: v množstve zodpovedajúcemu 
2-10  sáčkom (1 sáček = približne 10g)  na niekoľko miest, hubenie myší domácej: v množstve 
zodpovedajúcom 1-3 sáčkom (1 sáček = približno 10g) na niekoľko miest. Aplikované nástrahy 
kontrolovať a doplňovať v miestach ich odberu. Nástrahy umiestniť do neprístupných miest 
pre deti, domáce zvieratá, ... (najlepšie do trubiek a podobných skrytých miest). Mechanizmus 
účinku: Bromadialon patrí medzi koagulačné jedy. Po požití znižuje zrážanlivosť krvi a zvyšuje 
priestupnosť krvných ciest a zasiahnutý hlodavec hynie na vnútorné krvácanie. Ratimor pôsobí už 
po jednorázovom požití nástrahy, je veľmi dobre prijímaný a úhyn nastáva medzi 3.-10. dňom po 
prijatí smrtočnej, letálnej dávky. Nástraha nevyvoláva obranný reflex. 
skladovanie prípravku: prípravok sa skladuje v pôvodných neporušených obaloch na 
bezpečnom mieste oddelene od potravín, krmív, hnojív a rôznych aromatických látok 
vrátane pesticídov, aby nástrahy neprebrali zápach, čím by mohli stratiť svoju atraktivitu 
pre hlodavce. Nástrahy chráňte pred priamym slnečným svetlom a vlhkom. Skladujte pri 
teplote 5-30 °C. 
Likvidácia obalov: prázdne obaly pred likvidáciou znehodnoťte a potom likvidujte v 
komunálnom odpade. 
bezpečnostné opatrenia: pri práci s nástrahou používajte ochranný odev a gumové rukavice 
a topánky. Pri práci nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť. Po práci a pred jedlom sa dôkladne 
umyte teplou vodou a mydlom. 
príznaky otravy: krátko po použití nevoľnosť a zvracanie. Po niekoľkých hodinách až dňoch 
krvácanie do pokožky a slizníc, tvorba modrín, močenie krvi, krvavá stolica, krvácanie z 
nosa a ďasien. 
prvá pomoc: Po požití prípravku: vypláchnite ústa dôkladne vodou, vypite 0,3 l vlažnej vody 
a nevyvolávajte zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky: 
odstráňte zasiahnutý odev, dôkladne sa umyte tečúcou vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí: 
vyplachovať prúdom tečúcej čistej vody po dobu 5 minút. Pri nadýchaní  prachu: prerušiť 
prácu, vyviesť postyhnutého na vzduch. Lekára informovať o poskytnutej prvej pomoci. 
Antidotom proti pôsobeniu bromadialonu je vitamín K. Jeho dávku určí vždy lekár. Liečbu 
postihnutého je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom: 
Limbová 5,˝833 05 Bratislava, tel.: +421 2 54 77 41 66, fax: +421 2 54 77 46 05.
RATIMOR je registrovaná ochranná známka firmy UNICHEM d.o.o. 
s vety: S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov 
a krmív pre zvieratá. S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice. S46 V prípade 
požitia, okamžite vyhľadajte lekarsku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S61 
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.Oboznámte sa 
so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. 
Regis. č.: cchLp bio/251/D/05/7/cchLp  »používajte biocídne výrobky bezpečne«
Výrobca: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika, 
tel.: +386 1 7558 150, www.unichem.si 
Dovozca: UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Praha, 
tel.:+420 257326556, 
e-mail: unichem_agro_cz@volny.cz

použiteľné do:                              
Číslo šarže:   
Obsah: 5 kg

31016Na základě posouzení ÚsKVbL je přípravek schválen pro 
použití v potravinářských provozech bez připomínek. 
Účinné i na hrabošovité hlodavce v komunální sféře.

Obsah: 5 kg

požerová nástraha k jednorázovému hubení potkanů, krys, 
myší domácích a na hrabošovité hlodavce v komunální sféře.
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